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DESLOCAÇÃO

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

O PREÇO INCLUI: Viagem em autocarro privativo: Viseu / Coimbra / 
Lisboa/ Coimbra / Coimbra | Viagem de avião em classe económica: 
Lisboa/ Milão + Milão/ Lisboa | Taxas de aeroporto, segurança e com-
bustível (sujeitas a alteração) | Transporte de uma mala de porão de 
20kg, por pessoa | Transferes em autocarro: aeroporto de Milão / Hotel 
/ porto de mar / Aeroporto de Milão | Alojamento em Hotel 3/4*estre-
las, em Génova ou perto | Estadia em regime de 1/2 pensão: jantar e 
pequeno almoço | 1/2 dia de visita à cidade de Génova e Milão, com 
guia local, falando português ou espanhol | Cruzeiro no fabuloso Navio 
GRANDIOSA da MSC, durante 7 noites/8 dias, conforme itinerário | Cru-
zeiro em regime de Pensão Completa, no camarote selecionado | Taxas 
Portuárias no valor de 200,00€ | Seguro Multiviagens | IVA. 
O PREÇO NÃO INCLUI:  Passaporte com validade mínima de 6 meses 
(obrigatório) | Excursões facultativas ou opcionais e entradas em mu-
seus ou monumentos | Bebidas, Telefonemas, lavandaria, mini-bar, wifi, 
lojas e todos os extras de carácter pessoal | Taxas de Serviço e Admi-
nistração (gorjetas), que são facultativas | Taxas Turísticas no hotéis, 
quando aplicáveis | Outros serviços não mencionados como incluídos.
INSCRIÇÕES - até 20/dezembro/2019: Efetuadas mediante o paga-
mento de primeira prestação de € 400,00, sendo o restante pago em 4 
mensalidades até ao dia 1 de cada mês.
ANULAÇÕES OU DESISTÊNCIAS: Depois de reservada terá os seguin-
tes gastos: até 90 dias antes da partida: 25% do valor da viagem;  de 89 
a 61 dias antes da partida: 35% do valor da viagem; de 60 a 31 dias antes 
da partida: 50% do valor da viagem; menos de 31 dias antes da partida: 
100% do valor da viagem.

CONDIÇÕES

RNAVT Nº de registo 4482 E.Tropical, 
Lda | Capital Social EUR 100.000,00 | 
MATRIC. CRC Arouca | NIPC 510620965
www.holidaytravel.com

cruzeiro MSC 

AVEIRO - COIMBRA - LEIRIA - VISEU
Em local e hora a combinar. Outros locais de saída com acréscimo de despesas de 
transfer e horários a acrescentar, em função de disponibilidade.

As inscrições devem ser enviadas
para a Direção Distrital de Coimbra do SPZC 

COIMBRA
R. Antero de Quental, 99

3001-501 COIMBRA
Tel.: 239853090

coimbra@spzc.pt



Condições e Formas de Pagamento

Grupo mínimo 30 | Disponibilidades em função da entrada de inscrições:

 Sócios     x     € =  €

 Outros     x     € =  €
             

EfInscrições etuadas mediante o pagamento de primeira prestação de € 400,00,
sendo o restante pago em 4 mensalidades até ao dia 1 de cada mês.

 Transferência bancária para:
Eurotropial Viagens Turismo Lda - IBAN PT50007900007342642010173
Nota: o comprovativo deve ser enviado para coimbra@spzc.pt

   Cheques (endossados a Agência de Viagens Holiday Travel)

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data | 

TIPO DE CAMAROTE
PREÇO POR PESSOA

DUPLO  
SOCIOS

DUPLO
NÃO SOCIOS

3ª/4ª.PESSO
A SOCIOS

3ª/4ª.PESSOA 
NÃO SOCIOS

INTERIOR DUPLO “BELLA” 1.470,00€ 1.520,00€ 1.270,00€ 1.320,00€

INTERIOR DUPLO “FANTASTICA” 1.520,00€ 1.570,00€ 1.280,00€ 1.330,00€

EXTERIOR VISTA MAR “FANTASTICA” 1.690,00€ 1.740,00€ 1.450,00€ 1.500,00€

EXTERIOR C/ VARANDA “BELLA” ** 1.730,00€ 1.780,00€ 1.530,00€ 1.580,00€

EXTERIOR C/VARANDA “FANTASTICA” 1.810,00€ 1.860,00€ 1.570,00€ 1.620,00€

Preço para as crianças e camarote individual : só mediante consulta.

** Os Camarotes Varanda BELLA, poderão eventualmente ter a vista parcialmente obstruída

N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

Email

Nome dos viajantes (obrigatório preenchimento do primeiro e último nome):

04 de ABRIL de 2020 (Sab) – VISEU / COIM-
BRA / LISBOA / MILÃO / GÉNOVA
Saída em autocarro de turismo de Viseu pelas 
03h00 pela estrada nacional até Coimbra.  
Reunião final do grupo e continuação, com 
destino ao aeroporto de Lisboa. Chegada,  
formalidades de embarque e saída no voo 
TP822 às 07h30, com destino a Milão. Chega-
da  prevista para as 11h05 e formalidades de 
desembarque. Transporte em autocarro com  
destino à cidade de Genova. Almoço livre em 
transito. Chegada e visita panorâmica a esta  
bela cidade italiana, com passagem pela fa-
mosa Catedral de Génova, pela Via Garibaldi e  
acabando na Praça de Ferrari, no coração da 
cidade. Tempo livre e depois transporte para o  
Hotel. Chegada, jantar e alojamento em Hotel .

05 de ABRIL de 2020 (Dom) – GÉNOVA
Pequeno almoço no Hotel. Tempo livre para 
conhecer melhor esta bela e histórica cidade 
de  Genova. Possibilidade de uma excursão 
opcional à lindíssima cidade Porto Fino e 
Santa  Margarita ou a Cinq Terre. No final 
da manhã transfere em autocarro privativo 
para o porto  de cruzeiros. Formalidades de 
embarque no esplêndido e grandioso navio de 
cruzeiro: “MSC  GRANDIOSA”. Distribuição dos 
camarotes e alojamento em regime “Pensão 
Completa” que  consiste em pequeno-almoço, 
almoço e jantar, nos restaurantes predeter-
minados a bordo  (jantar no 1.º ou 2.º turno) 
sem bebidas e acesso ao serviço Buffet, com 
um horário mais  amplo e com água, chá e 
café americano incluído. Poderá desfrutar 
do acesso e uso de  instalações: discoteca, 
ginásio, piscinas, toalhas de piscina, jacuzzi, 
solário, bibliotecas, etc.;  participar em toda 
a programação de animação e atividades 
(espetáculos, festas, bailes,  concursos, 
etc.); assistir a espetaculares shows, na sala 
de espetáculos e música ao vivo nos  bares 
e discotecas. Terá acesso ao Fitness Center, 
Pista de Footing ao ar livre, filmes e canais  de 
TV. Segue abaixo as escalas que este navio vai 
efetuar, durante o Cruzeiro:
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Para os portos de mar, onde o Cruzeiro faz escalas, haverá 
à venda a bordo diversas  excursões opcionais, pelo que 
poderão ser compradas a bordo ou antes de iniciar a via-
gem na  Agência de Viagens. Mais tarde e de acordo com 
as inscrições enviaremos diversas opções  das possíveis e 
aconselháveis escursões, que temos programadas.

11 de ABRIL de 2020 (Sab) – a bordo
Deverá colocar durante a noite ou madrugada a sua mala, 
devidamente identificada,  com as etiquetas que localmente 
lhe serão entregues, à porta do seu camarote, para  ser re-
colhida durante a noite. Só terá acesso novamente à mala 
no dia seguinte de  manhã ao sair do porto. Nesta noite 
terá também de encerrar a sua conta-corrente de  extras 
consumidos durante o cruzeiro (pois a bordo não funciona 
dinheiro, só o cartão  que a MSC lhe fornecerá).

12 de ABRIL de 2020 (Dom) – GENOVA / LISBOA / COIM-
BRA / VISEU
Chegada a Génova pelas 08h00 e pequeno-almoço a bordo. 
Em hora a informar localmente faremos o desembarque do 
Grupo e depois transfere em autocarro para Milão. Almoço 
livre em trânsito. Chegada e visita a esta bela cidade,  capital 
italiana da moda, dos negócios e das finanças, com destaque  
para a Catedral Gótica (exterior), as  galerias Vittorio Ema-
nuele, as famosas  ruas  que  circundam  a  catedral repletas 
de lojas, das grandes marcas internacionais da moda, etc. Ao 
final da tarde  regresso ao aeroporto e formalidades de em-
barque. Saída no voo TP829 às 20h25 em  direção a Lisboa. 
Chegada prevista para às 22h25 , desembarque e saída em 
autocarro  privativo pela A1, em direção a Coimbra, com uma 
pequena paragem para café. Chegada a Coimbra para de-
sembarque e prosseguimento para Viseu. Chegada prevista  
para a madrugada, desembarque e final dos nossos serviços.

INSCRIÇÃO

até 20 de dezembro de 2019 (sujeitas aos lugares disponíveis)
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Dia Escala Chegada Saida
DOM. – 05 ABRIL GÉNOVA EMBARQUE 17:00
SEG. – 06 ABRIL NÁPOLES 13:00 20:00
TER. – 07 ABRIL MESSINA 08:00 18:00
QUA. – 08 ABRIL LA VALLETA 08:00 18:00
QUI. – 09 ABRIL NAVEGAÇÃO ~~~~~ ~~~~~
SEX. – 10 ABRIL BARCELONA 09:00 18:00
SAB. – 11 ABRIL MARSELHA 09:00 18:00
DOM. – 12 ABRIL GÉNOVA 08:00 DESEMBARQUE
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